
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 25. července do 1. srpna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 26. ČERVENCE 2021 – PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE 

 14:00 – mše sv. při svatbě Milana Krenka a Elišky Kozákové v kostele na Knířově (PPM) 

ÚTERÝ 27. ČERVENCE 2021 – ÚTERÝ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 28. ČERVENCE 2021 – STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU VAŇÁSKOVU 

ČTVRTEK 29. ČERVENCE 2021 – PAMÁTKA SV. MARTY 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                                  ZA LIBUŠI A JOSEFA BEČIČKOVY, PŘÍBUZNÉ A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 30. ČERVENCE 2021 – PÁTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANU DOKUPILOVOU 

SOBOTA 10. ČERVENCE 2021 – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 1. SRPNA 2021 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku  ZA FARNOST 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 18.7. 5.720 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 6,1-15 Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký 

zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. 

Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, 

řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, 

co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ 

Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě 

ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. 

Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik 

kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to 

plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: 

„To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. 

Proto se zase odebral na horu, úplně sám. 
 

TÁBOR VRANICE 2021 ANEB TAJUPLNÝ OSTROV: 

  
Posezení u táboráku.            Závěrečná scénka z knihy Tajuplný ostrov – umírá Nemo. 

NEDĚLE 25. ČERVENCE 2021 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

                  ZA SENIORY NAŠÍ FARNOSTI 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

 



  
1. oddíl – nejmenší děti         2. oddíl – mladší dívky 

  
3. oddíl – mladší chlapci          4. oddíl – nejstarší dívky

  
5. oddíl – nejstarší chlapci                                                   Závěrečná mše sv. na poděkování v Nových Hradech. 
Více fotografií najdete na ve fotogalerii na webu farnosti a zde: https://www.rajce.idnes.cz/upload/video?albumID=17367843  

Na webu farnosti je také fotogalerie z Prázdnin s malým oslíkem. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Koho představuje tato socha a kde ji najdete?  
 

Otázka z 18.7.2021: V jakém kostele najdete tento obraz? Tento obraz najdete 

v kostele Nanebevstoupení Panny Marie na Vraclavi a znázorňuje Krista – dobrého 

pastýře. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto 
 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (1.8.2021) 18. neděle v mezidobí: 1. čtení: Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení: 

Ef 4,17.20-24; Evangelium: Jan 6,24-35 
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